
SYSTEMY ROZGRYWEK 

PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

W SEZONIE 2014/15 

 

SENIORZY – III LIGA: 

1. Runda zasadnicza – mecze każdy z każdym, mecz i rewanż. 

2. Zespoły zajmujące miejsca I-IV grają o awans do turniejów półfinałowych 

o II ligę w dwóch turniejach finałowych – gospodarzami turniejów są zespoły 

zajmujące miejsca II i I po rundzie zasadniczej. 

3. Zespoły zajmujące pierwsze dwa miejsca po turniejach finałowych awansują 

do rozgrywek centralnych, trzeci zespół, jeżeli wyrazi chęć – zgłaszany jest 

dodatkowo. 

4. Zespół zajmujący miejsce X – automatycznie spada do IV ligi. 

5. W przypadku awansu zespołów do II ligi w miejsce zwolnione awansuje 

pierwszy zespół spoza uzyskujących awans w wyniku rozgrywek. 

6. W przypadku spadku zespołu z II ligi – zmniejsza się ilość zespołów 

awansujących z IV ligi. 

7. W przypadku spadku lub awansu większej ilości zespołów z województwa 

podkarpackiego decyzję w sprawie kształtu III ligi podejmie Zarząd PWZPS po 

konsultacji z Wydziałem Szkolenia PWZPS i zainteresowanymi klubami. 

 

SENIORZY – IV LIGA: 

1. Runda zasadnicza – w dwóch grupach mecze każdy z każdym, mecz 

i rewanż. 

2. Trzy pierwsze zespoły z każdej grupy awansują do rundy finałowej 

z zaliczeniem wyników miedzy sobą - mecze każdy z każdym, mecz i rewanż. 

3. W związku z powiększeniem III ligi mężczyzn od sezonu 2015/16 do 12 

zespołów drużyny zajmujące pierwsze, drugie i trzecie miejsce po rundzie 

finałowej uzyskają awans do III ligi. 

 

 

 



SENIORKI: 

1. Runda zasadnicza – mecze każdy z każdym, mecz i rewanż. 

2. Zespoły zajmujące pierwsze dwa miejsca po rundzie zasadniczej awansują do 

rozgrywek centralnych, trzeci zespół, jeżeli wyrazi chęć – zgłaszany jest 

dodatkowo. 

 

JUNIORZY: 

1. Runda zasadnicza – mecze każdy z każdym, mecz i rewanż. 

2. Pierwsze trzy zespoły awansują do rozgrywek centralnych. 

 

JUNIORKI: 

1. Runda zasadnicza – mecze każdy z każdym, mecz i rewanż. 

2. Pierwsze trzy zespoły awansują do rozgrywek centralnych. 

 

KADECI: 

1. Runda zasadnicza – mecze każdy z każdym, mecz i rewanż rozgrywane 

turniejowo do dwóch wygranych setów. 

2. Pierwsze sześć zespołów awansuje do rundy finałowej – mecze każdy 

z każdym, mecz i rewanż do trzech wygranych setów. 

3. Pierwsze trzy zespoły awansują do rozgrywek centralnych. 

4. Dla zespołów zajmujących miejsca 7 – 10 zorganizowane zostaną rozgrywki 

dodatkowe według zapotrzebowania w drugiej części sezonu. 

 

KADETKI: 

1. Runda zasadnicza – w dwóch grupach – mecze każdy z każdym, mecz 

i rewanż rozgrywane turniejowo do dwóch wygranych setów. 

2. Trzy pierwsze zespoły z każdej grupy awansują do rundy finałowej - mecze 

każdy z każdym, mecz i rewanż do trzech wygranych setów. 

3. Pierwsze trzy zespoły awansują do rozgrywek centralnych. 

4. Zespoły zajmujące miejsca 7 – 17 grają drugą rundę turniejowo, według 

zajętych miejsc. 



MŁODZICY: 

1. Runda zasadnicza – mecze każdy z każdym, mecz i rewanż rozgrywane 

turniejowo do dwóch wygranych setów. 

2. Turniej finałowy z udziałem pierwszych trzech zespołów (awansujących do 

rozgrywek centralnych) w celu ustalenia ostatecznej kolejności. Gospodarzem 

– zespół wygrywający rozgrywki ligowe. 

 

MŁODZICZKI: 

1. Runda zasadnicza – w trzech grupach – mecze każdy z każdym, mecz 

i rewanż rozgrywane turniejowo do dwóch wygranych setów. 

2. Cztery pierwsze zespoły z każdej grupy awansują do rundy finałowej - mecze 

każdy z każdym, mecz i rewanż turniejowo do dwóch wygranych setów 

z zaliczeniem wyników z rundy zasadniczej. 

3. Pierwsze trzy zespoły awansują do rozgrywek centralnych. 

4. Zespoły zajmujące miejsca 13 – 26 grają drugą rundę, turniejowo według 

zajętych miejsc. 


